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ASAL USUL
Kondom

Ariel Heryanto

BICARA tentang HIV/AIDS, sedikit banyak akan menyinggung soal kondom. Dan
bicara tentang kondom di Indonesia menggoda ingatan saya akan topi helm.
Keduanya sama-sama alat pengaman terhadap kemungkinan bahaya
kecelakaan. Keduanya bekerja dengan cara menutup.

Bedanya, yang satu mengamankan yang ditutupi. Yang lain mengamankan pihak
yang tidak ditutup. Yang satu bekerja di tempat terbuka dan publik. Yang lain di
tempat tertutup serba pribadi.

Namun, bukan semua itu yang menggoda ingatan hubungan antara kondom dan
topi helm. Yang jauh lebih menarik, di Indonesia keduanya bisa menjadi sumber
perdebatan seru dan konflik politis.

Sekitar 20 tahun lalu untuk pertama kalinya pemakaian topi helm bagi
pengendara kendaraan motor beroda dua di Indonesia dinyatakan sebagai
kewajiban resmi. Ada sanksi hukum bagi pelanggarnya. Reaksi masyarakat?
Geger! Sebagian mematuhi, banyak yang menolak.

Mendadak muncul lahan baru bagi para pedagang jalanan: berjualan aneka helm.
Di sejumlah jalan, polisi dikerahkan untuk mencegat pengendara sepeda motor
tanpa helm. Muncul aneka cerita tentang suka-duka orang yang menyiasati polisi.
Ada olok-olok, lelucon, dan karikatur tentang topi helm dan pemakaiannya. Yang
paling hebat adalah bentrok berdarah antara massa penentang peraturan baru ini
dan polisi di Ujung Pandang.

Pada saat peristiwa itu terjadi saya menjadi tamu peneliti di luar Indonesia. Tuan
rumah saya tidak bisa memahami mengapa soal pemakaian helm bisa
menimbulkan kekerasan massa sedemikian. "Bukankah pemakaian helm itu baik
untuk kepentingan kita sendiri?" tanya mereka. "Bukankah peraturan pemerintah
itu justru baik dan melindungi kita? Kenapa protes?"

Jawaban saya waktu itu tidak kalah lugunya. Kepadanya saya jelaskan, justru
karena kampanye pemakaian helm itu datangnya dari pemerintah sebagai
kewajiban, masyarakat emoh. Memakai helm mungkin baik dan menguntungkan,
tetapi masyarakat tersinggung jika dipaksa-paksa. Apalagi oleh pemerintah yang
waktu itu menjadi lambang otoriterisme.

Harap maklum, pada waktu itu penindasan pemerintah Orde Baru menjadi-jadi.
Belum ada gerakan perlawanan terhadap penguasa secara kokoh dan besar-
besaran. Maka, perlawanan jalanan semacam itu memberikan kepuasan politis
kecil-kecilan. Seperti nikmatnya menggaruk kulit kudisan yang gatal, tanpa
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melawannya secara telak dengan obat.

PADA waktu hampir bersamaan Indonesia memasuki sebuah masa peralihan
dalam perkara politik seks. Di satu pihak, negara baru menggebu-gebu
melancarkan program nasional untuk memassalkan pemakaian alat kontrasepsi
di tubuh kaum perempuan. Di pihak lain, negara dan masyarakat Orde Baru
gagap menghadapi tantangan dari masyarakat internasional yang baru mulai
bangkit mengampanyekan kesadaran atas bahaya HIV/AIDS, pemakaian
kondom.

Di satu pihak, negara dianggap dan menganggap diri "berhasil" melaksanakan
program Keluarga Berencana. Keberhasilan ini didukung oleh pasukan milisia dan
hansip. Mereka mengejar, menangkap, dan menjebloskan kaum perempuan
muda ke atas truk untuk dibawa ke sebuah tempat. Di sana kaum perempuan ini
dipaksa membuka paha dan dipasangi alat kontrasepsi IUD. Saya teringat
mendengar kesaksian tentang sejumlah perempuan dari desa di Jawa yang
berlarian ke berbagai penjuru kota untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri.

Sementara di sejumlah forum internasional, Presiden Soeharto mendapat tepuk
tangan dan gelar kehormatan atas sukses gemilang menekan jumlah penduduk.
Dengan data-data kependudukan dan pembangunan yang cantik mengucurlah
sejumlah dana dari negara-negara besar, sponsor Orde Baru dalam Perang
Dingin.

Di pihak lain, tampil sebuah ketegangan baru gara-gara maraknya kampanye
anti-HIV/AIDS dan penggunaan kondom di kalangan kelas menengah kota. Tidak
sedikit pejabat dan tokoh masyarakat yang geram. Mereka yakin penyakit ganas
itu bukan urusan bangsa Indonesia. Indonesia dianggap bebas dari wabah itu
karena bangsa ini dianggap cukup saleh dan alim dalam soal seks dan moralitas.
Sedangkan penyakit AIDS dianggap sebagai akibat rusaknya moral mereka yang
mempunyai kelainan perilaku seksual, termasuk suka berganti pasangan.

Dalam bahasa Orde Baru: kita ini bangsa Pancasila dengan kebudayaan Timur
yang adiluhung. Sedangkan AIDS itu penyakit bangsa dekaden di Barat atau
mereka yang terkena "unsur-unsur negatif kebudayaan Barat".

Sebagian pihak, khususnya dari generasi tua, menentang kampanye penggunaan
kondom dan pendidikan seksual di kalangan remaja. Sebagian penolakan itu
berdasarkan keyakinan agama. Sebagian didasarkan pertimbangan moral. Dan,
masih ada lagi yang menggunakan pertimbangan psikologis.

Kalau soal agama dan moralitas, kita tidak bisa jauh berdebat. Tetapi, kalau
perdebatan baik-buruknya kampanye kondom didasarkan penalaran psikologis,
semestinya ada ruang untuk berdebat dengan kepala dingin.

NYARIS 20 tahun lalu banyak orang mengecam kampanye kondom. Bukan saja
karena soal seks dianggap barang tabu untuk diperbincangkan di ruang publik.
Yang lebih mereka kuatirkan, pendidikan seks dan diskusi tentang cara
menggunakan kondom akan mendorong revolusi "seks bebas". Karena sekarang
seks menjadi aman. Dan ini dianggap sebagai ancaman terhadap moral bangsa
yang Pancasilais dan adiluhung.

Entah apakah 20 tahun kemudian masih ada pemikiran seperti itu. Yang jelas
dalam 20 tahun belakangan, kampanye penggunaan helm telah berhasil
menyelamatkan banyak kepala dan nyawa orang Indonesia. Bukan meningkatkan
jumlah penggunaan kendaraan motor atau angka kecelakaan. Tidak ada bukti
popularitas pemakaian helm telah mendorong gairah orang untuk lebih sering
naik motor, berganti-ganti kendaraan, dan cari "tabrakan bebas". Apa
kondomisasi perlu dicemaskan dengan logika seperti itu? ***
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